
GHID PRACTIC
AGRO IMM INVEST
Tot ce trebuie să știi despre acordarea finanțărilor 
în cadrul Sub-programului AGRO IMM INVEST



Dorim să sprijinim dezvoltarea durabilă a agriculturii românești prin promovarea unui sector agricol 
inteligent, durabil și diversificat - care să asigure securitatea alimentară, consolidarea orientării către 
piață și creșterea competitivității, îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric.

Vrem ca, împreună cu producătorii locali, să reușim educarea consumatorului român în ceea ce privește 
importanța calității produselor cu tradiție, care fac parte din cultura națională, valorificarea patrimoniului 
local și să evidențiem importanța asigurării siguranței şi securității alimentare.

România, din păcate, este unică prin mărimea decalajului dintre categoria fermelor mari şi a fermelor 
mici, precum şi prin prevalența fermelor care practică agricultură pentru obținerea bunurilor de 
autoconsum. 

Categoria fermelor de dimensiuni mici și mijlocii - care reprezintă procentul cel mai consistent din totalul 
fermelor din România, în special fermele de familie - au nevoie de un sprijin conjugat pentru a evita 
abandonul activităților agricole. BCR își propune să sprijine aceste categorii de fermieri pentru realizarea 
de investiții care să le faciliteze accesul pe piață și o dezvoltare sustenabilă.

Suntem partenerii tăi de încredere în anul 2022! 

Accesează AGRO IMM INVEST alături de BCR și descoperă soluții financiare inteligente adaptate 
specificului activității tale și susținerea de care ai nevoie pentru a-ți putea dezvolta și consolida afacerea!



AGRO IMM INVEST este un Sub-program în cadrul Programului IMM INVEST, destinat 
companiilor active în sectorul agricol, piscicol, al acvaculturii, precum și în sectorul 
alimentar. Sub-programul are un rol vital în asigurarea lichidităților necesare capitalului de 
lucru și realizării de noi investiții. În cadrul sub-programului pot fi accesate unul sau mai multe 
credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru 
capital de lucru garantate de către FNGCIMM/FGCR în numele și contul statului român, prin 
Ministerul Finanțelor Publice.

Valoarea maximă cumulată de care poate beneficia compania ta prin acest program, atât 
pentru credite de investiții, cât și pentru credite de capital de lucru, este de 10 milioane de 
LEI. Garanția de stat acordată de FNGCIMM/FGCR pentru aceste tipuri de credite este de 
maximum 90%, în funcție de dimensiunea întreprinderii și tipul de credit acordat.

Dacă ai accesat alte credite în cadrul Programului IMM INVEST, poți fi eligibil și în cadrul 
Sub-Programului AGRO IMM INVEST cu condiția încadrării în plafoanele de finanțare mai sus 
menționate (luând în considerare toate finanțările din cadrul Programului IMM INVEST) și cu 
respectarea condițiilor specifice privind eligibilitatea Sub-programului (domenii eligibile pentru 
finanțare, domenii excluse de la finanțare, etc.).

CE ESTE AGRO IMM INVEST?



SOLUȚII INTELIGENTE PENTRU FINANȚARE

Ce trebuie să faci pentru a putea face față provocărilor 
viitoare din domeniul agriculturii și industriei alimentare?

► Realizează investiții care să îți permită o dezvoltare 
sustenabilă, prin obținerea de produse cu valoare adăugată 
ridicată și investește cât de mult posibil în tehnologie de ultimă 
generație care să îți crească productivitatea, reducându-ți 
costurile de producție.

► Orientează-te către o agricultură ecologică, sănătoasă, care 
se regăsește în profilul tradițional al țăranului român, care să 
îți permită:

● să atingi standardele ridicate de siguranță  ale produselor 
agroalimentare, compatibile cu standardele din UE (pentru a 
te putea orienta și către piețe externe);
● să poți oferi consumatorilor acces la hrană de calitate, 
produse cu grijă pentru sănătatea consumatorilor și care să 
poată deveni în timp un brand/nume pe piaţa locală, 
naţională și de ce nu și regională.

► Dacă ești un mic producător local, gândește-te să faci 
investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de:

● procesare a produselor tale autohtone și cu valoare 
adăugată;

● depozitare a produselor tale care să respecte standardele 
UE (siguranță alimentară și trasabilitate) ca să poți face 
investiții care să ajute produsele tale să ajungă cât mai 
repede „de la fermă la consumator”.

► Dacă îți desfășori activitatea în industria laptelui și a 
produselor lactate (îndeosebi în zona montană), în procesarea 
produselor horticole, în industria cărnii, dar și a produselor cu 
înaltă valoare adăugată, este foarte important să investești în:

● spații de producție și tehnologii moderne;
● dezvoltarea de noi produse;
● aplicarea practicilor și tehnologiilor inovative. 

► Asociază-te cu alți fermieri! Participând la diferite forme de 
asociere între producători poți obține multiple beneficii care, în 
final, vor duce la creșterea rentabilității afacerii tale pe termen 
lung.

● Îți vei crește puterea de negociere cu lanțurile de 
supermarket-uri, facilitându-ți accesul produselor pe 
rafturile acestora și putând obține un preț mai bun de 
vânzare al produselor tale;
● Poți cumpăra echipamente agricole, tehnologii și alte 
inputuri agricole la prețuri convenabile;
● Poți avea acces mai ușor la credite bancare și poți 
introduce inovații și idei noi de management.

► Promovează-ți produsele:

● axează-te pe diversitatea și caracterul tradițional al 
produselor tale – în România există un potențial încă 
nevalorificat de recunoaștere și promovare a produselor 
locale și de includere a acestora în schemele de calitate 
naționale și ale UE;
●  încearcă să fructifici patrimoniul cultural specific zonei 
tale, potențând astfel și dezvoltarea agro-turistică a zonei în 
care activezi.

Acestea sunt doar câteva sfaturi legate de dezvoltarea si 
consolidarea activității tale. Dacă ai nevoie de mai multe 
informații legate de: 

●  Cum să pregătești un plan de investiții;
●  Care sunt indicatorii ce trebuie urmăriți pentru a  realiza o 
investiție;
●  Cum pregătești compania pentru investiții;
●  Cum să utilizezi cât mai eficient o finanțare pentru capital 
de lucru;
●  Capital de lucru - cum să îți diminuezi riscurile și să eviți 
greșelile.

le vei găsi în SFATURI UTILE PENTRU FINANȚARE, curs 
dezvoltat pe platforma de educație antreprenorială BCR Școala 
de Business: 
https://www.bcrscoaladebusiness.ro/curs/sfaturi-utile-pen
tru-finantare



Te încadrezi în categoria IMM sau întreprindere mică cu capitalizare medie și ai fost semnificativ 
afectat de pandemia Covid-19?

►  Poți accesa credite pentru a avea lichidități în administrarea afacerii (achiziția de materie 
primă, plata salariilor, plata furnizorilor sau a altor datorii) sau pentru investiții (achiziția de 
echipamente, utilaje sau mijloace de transport) necesare continuării activității. 

►  Avantajele programului:
●  dobândă zero pe o perioadă de maxim 8 luni de la data acordării creditului; 
●  zero comision de risc și zero comision de administrare aferente garanției de stat pe toată 
perioada de creditare;
●  grant de maxim 10% din valoarea creditului garantat de FNGCIMM/FGCR – grant pe care îl vei 
putea folosi pentru a rambursa o parte din creditul acordat, sau dacă ai rambursat deja creditul 
pentru a face plăți aferente codului/codurilor CAEN menționate în contractul de garantare și în 
Acordul de finanțare și doar pentru cheltuielile eligibile în cadrul Sub-Programului AGRO IMM 
INVEST.

CE AVANTAJE AI DACĂ ACCESEZI AGRO IMM INVEST



CE PRODUSE DE CREDITARE ÎȚI OFERĂ BCR?

*Plafonul maximum ce poate fi acordat unei companii pe tip de produs de creditare (credit de investiții și linie/credit pentru capital de lucru) 

● Maturitate: maximum 72 luni
● Perioadă de grație: maximum 18 luni
● Dobândă: ROBOR 3M + maximum 1,99%
● Garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra 
activelor achiziționate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

CREDITUL DE INVESTIȚII 

CREDITE SAU LINII DE CREDIT PENTRU CAPITAL DE LUCRU

ÎNTREPRINDERE MIJLOCIE & ÎNTREPRINDERE MICĂ CU CAPITALIZARE MEDIE

MICRO ÎNTREPRINDERE 

                                   maximum 500.000 RON*        Garanție de stat: maximum 90% aplicată la principal

    500.001 RON – 5.000.000 RON*         Garanție de stat: maximum 80% aplicată la principal

● Maturitate: maximum 36 luni, cu posibilitatea de prelungire pe încă 36 luni (din care ultimele 12 luni 
rambursare în rate)
● Dobândă: ROBOR 3M + max. 2,45%

Valoare
credit:

  Valoare credit:       maximum 10.000.000 LEI* Garanție de stat: maximum 80% aplicată la principal

                                   maximum 5.000.000 RON*      Garanție de stat: maximum 80% aplicată la principal

       ● Maturitate: maximum 36 luni, cu posibilitatea de prelungire pe încă 36 luni (din care ultimele 12 luni 
rambursare în rate)
● Dobândă: ROBOR 3M + max. 2,45%

Valoare
credit:

ÎNTREPRINDERE MICĂ

                                   maximum 1.000.000 RON*      Garanție de stat: maximum 90% aplicată la principal

    1.000.001 RON – 5.000.000 RON*      Garanție de stat: maximum 80% aplicată la principal

● Maturitate: maximum 36 luni, cu posibilitatea de prelungire pe încă 36 luni (din care ultimele 12 luni 
rambursare în rate)
● Dobândă: ROBOR 3M + max. 2,45%

Valoare
credit:



CUM POȚI ACCESA FINANȚAREA?

Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru ca businessul tău să poată beneficia de soluții financiare in-
teligente cu ajutorul Sub-programului IMM Invest:

Aplici online, direct pe site-ul 
www.imminvest.ro unde vei selecta fondul de 
garantare care dorești să îți emită garanția de 
stat (FNGCIMM/FGCR) și vei completa: datele 
de identificare ale companiei, opțiunea de 
credit/credite, declarația IMM și banca 
alături de care vei lucra. Noi te așteptăm să 
alegi echipa BCR.

Primești un număr de înregistrare și un mesaj 
de confirmare prin e-mail. 

FNGCIMM/FGCR aprobă sau respinge emiterea 
garanției de stat și informează BCR.

Echipa BCR îți va comunica decizia de 
aprobare sau respingere a garanției de către 
FNGCIMM/FGCR.

Vei semna contractul de credit, contractul de 
garantare și acordul de finanțare (pentru 
ajutorul de stat).

Echipa BCR îți va pune la dispoziție creditul 
după îndeplinirea condițiilor precedente 
utilizării creditului. 

FNGCIMM/FGCR emite acordul de principiu 
după ce verifică toate datele și notifică Banca.  

Echipa BCR te va contacta în vederea furnizării 
documentelor necesare analizei creditului.

Banca aprobă sau respinge creditul și trimite 
către FNGCIMM/FGCR solicitarea de garantare.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEȘTI ?

●   Nu te afli în niciuna dintre următoarele situații: procedură 
de insolvență, procedură de executare silită declanșată de 
organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, 
dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și 
nu îndeplinești criteriile din legislația națională pentru a fi 
supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor. 

●    Nu figurezi cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip 
leasing la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrezi 
restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de 
date a CRC, Centrală Riscului de Credit.

●   Ești eligibil conform reglementarilor interne ale BCR.

● Nu înregistrezi obligații fiscale restante și alte creanțe 
bugetare la bugetul de stat. În cazul în care înregistrezi astfel 
de obligații restante, ești obligat să le achiți din prima tranșă 
din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru, acordată în 
cadrul programului.

●   Nu te afli în “dificultate financiară” în anii 2019 și 
2020/2021. 

Alegerile financiare inteligente vin la pachet cu o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinești:

► Să te încadrezi în categoria IMM-uri – microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii (conform 
legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM actualizată) sau întreprinderi mici cu 
capitalizare medie.

● Nu te afli in litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul 
Finanțelor Publice și/sau cu BCR.

●  Nu te afli în interdicție de a emite cecuri la data aprobării 
creditului și nu figurezi cu incidente majore cu bilete la ordin în 
ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în 
baza de date a C.I.P. cu excepția incidentelor bancare majore cu 
privire la Bilete la Ordin și/sau cecuri executate, începând cu 
data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de 
alertă și o lună după încetarea acestora.

● Prezinți instituției de credit Garanții colaterale, care, 
împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară 
și/sau mobiliară asupra activelor finantațe din credit în cazul 
creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% 
valoarea finanțării.

●   Activezi în domeniile eligibile pentru Sub-programul AGRO 
IMM Invest (Vezi Lista  Coduri CAEN eligibile în cadrul 
Sub-Programului AGRO IMM INVEST)

●   Nu activezi în domeniile de activitate excluse (vezi Anexa 
Sectoare Excluse).

Tipul de întrepindere

Micro

Mica

Mijlocie

Mică cu capitalizare medie

Număr Angajați

< 10

<50

<250

250 - 500

Cifra de Afaceri Anuală   sau

<= 2 mil EUR

<= 10 mil EUR

<= 50 mil EUR

<= 100 mil EUR

Total Active

<= 2 mil EUR

<= 10 mil EUR

<= 43 mil EUR

<= 86 mil EUR



DOCUMENTE NECESARE PENTRU APROBAREA CREDITULUI

Situații financiare pentru ultimii
2 ani fiscali încheiați1.

2.

3.

4.

5.
6.Declarația pe propria răspundere privind

încadrarea în categoria I.M.M. sau a 
întreprinderilor mici cu capitalizare medie

Certificat de atestare fiscal,
în valabilitate

Acordul pentru consultarea bazei de date
a Ministerului Finanțelor Publice

Acordurile de consultare la Centrala Riscului
de Credit pentru firme și acționari majoritari

Declarația pe propria răspundere privind 
respectarea condițiilor de eligibilitate ale 
Sub-Programului IMM INVEST

Ai nevoie doar de aceste 6 documente pentru a obține creditul:



● Documentele trebuie să fie emise înainte de depunerea documentației la FNGCIMM/FGCR pentru aprobarea 
garanției.

● Documentele vor fi transmise către BCR prin e-mail, semnate și scanate, urmând ca documentele în 
original să fie puse la dispoziția băncii prin curier/poștă.

● Modelele de formulare vor fi puse la dispoziție de către BCR.

Cererea de tip acord de principiu pentru finanțare

IMPORTANT DE REȚINUT

► Beneficiile asociate programului Agro IMM Invest vin la pachet cu o serie de responabilități, așa că îți 
recomandăm să citești cu atenție documentele puse la dispoziție de noi.
► Nu îți poti refinanța un credit aflat în derulare. 
► Nu poți utiliza creditele din cadrul programului pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de 
stat/fonduri europene.
► Trebuie să prezinți documente justificative pentru tragerile din credit, atât în cazul creditelor de investiții, cât 
și în cazul creditelor pentru capital de lucru (documentele justificative trebuie prezentate doar pentru prima 
utilizare integrală a liniei de credit).
► Trebuie să ai în vedere faptul că vei putea face doar anumite tipuri de cheltuieli din creditele 
Agro IMM INVEST.

Pentru creditele de investiții vei putea face:

►  Achiziții de:
● echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/ alte mijloace fixe, etc (inclusiv tva);
● active necorporale aferente investiției (software/ licențe programe/brevete, etc) - (inclusiv tva); 
● spațiu producție/servicii/comercial/ terenuri pentru construcție/agricultură (inclusiv tva); 

    ● construcție de spații productie/servicii/spații comerciale; 

►   construcții de spații productie/servicii/spații comerciale; 
►   cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; 
►   alte cheltuieli aferente planului de investiție - (inclusiv tva);

Ce trebuie să știi înainte de a accesa o finanțare prin programul Agro IMM Invest:

DUPĂ APROBAREA CREDITULUI:



IMPORTANT DE REȚINUT
 

► Pentru finanțarea capitalului de lucru – vei putea face:
●  Cheltuieli legate de:

- aprovizionare/producție/desfacere; 
- executare lucrări și/sau prestare servicii;
- constituire/prelucrare/valorificare stocuri; 
- întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru;

●  alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; 
●  cheltuieli cu salarii și asimilate; 
●  cheltuieli cu chirii/utilități; plata impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general 
consolidat;
●  alte costuri de operare

►  Poți prelungi linia de credit cu maximum 36 luni, din care ultimele 12 luni rambursare în rate 
sau, pe baza ofertei BCR, o poți înlocui cu un alt produs oferit de bancă, dar va trebui să renunți la 
garanția de stat. Dacă decizi să faci o prelungire a liniei de credit, trebuie să continui să te încadrezi în 
categoria IMM sau a întreprinderilor mici cu capitalizare medie și să respecți prevederile schemei de 
ajutor de stat, în caz contrar garanția va fi anulată.



Lista Coduri CAEN eligibile  pentru finanțarea în cadrul 

Sub-programului AGRO IMM INVEST

01 - Agricultură, vânătoare
       011 - Cultivarea plantelor nepermanente
 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 014 - Creșterea animalelor
 015 - Activități in ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
 017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
03 - Pescuitul și acvacultură:
 031 – Pescuitul
 032 – Acvacultură
10 - Industria alimentară:
 101 - Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
 102 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 103 - Prelucrarea și conservarea fructelor si legumelor
 104 - Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale si animale
 105 - Fabricarea produselor lactate
 106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
 107 - Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase
 108 - Fabricarea altor produse alimentare
 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
11 - Fabricarea băuturilor
 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri  
 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
 1105 - Fabricarea berii
 1106 - Fabricarea malțului
 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate



DATE DE CONTACT
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https://www.linkedin.com/company/bcr
https://www.linkedin.com/company/bcr
https://www.linkedin.com/company/bcr

Mai multe detalii despre programul IMM Invest
și despre ofertele Băncii Comerciale Române
accesează: http://www.bcr.ro/imm-invest

Dacă ești deja client BCR, contactează managerul
tău de relații pentru detalii, iar dacă încă nu ești client BCR, 

te rugăm să ne scrii la adresa fonduri.europene@bcr.ro


